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E as i-rapas A presiden
avançam cia paulistaLondres 26 (G) O

< S. Paulo 27 (O) - A:-, Dai1y Express" annuncia que guns [ornass noticiam qu �
as tropas italianas continuam um emissario do P. R' P. t i
a avançar na região de Us- ria ido ao Rio ver 'se conse
lual, situada na fronteira da guia apoio para lançar a
Somalia com a Abissynia. candidatura do eh oleei 'I"

O jornal' acrescenta que a Macedo Soares á presidencia
aviação bombardeou pontos constitucional do L..0taJ0, em
estrategicos, ignorando-se po substituição a) n rme do sr.
rem, tanto o numero das Armando de Sal! is O'i veira.
victimas como a extensão Odos estragos.

na varanda interna da sala d.
apparelhos dos telegraphos, afim
de manterem a ordem,

Gréve nos Correios
PROCURANDO

ADHESÕES

oluta
tudo
IplOS

,-0-

ParalJ'sado o tráfego no
Rio e São PauIGiI-Prisões.
-Negado o direito de

II

greve

Curityba, 26 (G)-Foramen"
contra cios os corpos dos aviado
res major Floriano Nunes e cap.
Luiz Carneiro de Faria, cornple
tamente esphacelados sob os des
troços do «Waco l-C. S. O, »

s
0-

Rio, 27 (G.)-Um comité
tentou abordar na sala de appa"
relhos os seus collegas dos Tele
graphos, para obter adhesões á
greve e ao regressar, formou uma

agglomeração á porta do Depar
na gréve actual. Na Directoria tamento, distribuindo os boletins
Regional dos Correios e Telé- em que explica a sua attitude,Com a fusão dos serviços pos- grapho5 deste Estado, ouvindo di- justificada com a decisão dada aotaes-telegraphicos, tal era e é a versos lunccionarios graduados e caso do reajustamento, em virtudisparidade de vencimentos entre chefes d� serviços, constatamos de do parecer do titular da Fa- licaran que, e 1 (o isequencia do Quesla-� d

di "

,

'zenda. adeantado estado de putrA.J"':tão, lU O Recife, 27 (O) - E' VOt

as rversas categorias, muitas ve- um certo scepticismo quanto ao
zes de lunccionarios que exercem êxito da gréve. Intervindo a policia, foram dois era impossível o embal iamento. Sa rre corrente, nJS meios politicas,d d d P" t d 'd' que se realizará breve aqui
[uncções i ênticas, que, esde lo" Por emquanto, tudo indica os seus componentes presos por nrneiramen e ec tu-se que o

B r 27 (O) O .

,

. .

J d O d S I enterramento d JO dois pilotos se I ,cr im,
,

I
-

_

comrms- uma reunião de todos 05 in-

go, se Impoz um reajustamento, ,que, embora com enormes diffi- investiga ores a r em ocia. - "

,f" d
' sano especta nara o Sarre sr terventores nortistas CO.11

reconhecido e promettido pelo GO-I culdades, O G0V, rn i encontrar í izesse aqtu mesmo, o que evena B k I d'
, ,r- , •

I '::>,DETALf-IE CURIOSO I, d" , 9 h d ruec e mgiu uma carta a com excepção do sr �,T elson de
I .

f' ser rea Iza' o ontem, a� ora3 a '_
'.

_ _

'
. .. 'o' • ,�....

.

J

vemo.
50 ução para a grave cnse, ican-

-

d I" d Uh E d' d !TIISsao e governo so icitan o a Mello, do A 113Z0· lPS. O�) 1'11-

Como se viesse protellando a do, talvez, pela falta de repercus- man ã. 'ntretantJ, ar ens vin as
o _

•

,

.:<Rio, 27 (G.)-As azencias d R' d t
' expulsão de certo numero de 01- terveutores tratariam de as-

adopção dessa medida, ha mêses são, a iniciativa dos funccionarios � o 10 " errnmararn o contra"
f' d •

d ) -r

I '

d chefiadas por empregados postaes ri'o, seguindo os cArpos em trem 11claes a força regular de policia sumptos de interesse pa-a

ec araram-se em greve os te e- postaes cariocas, à mercê as me"
v

S f '

h, d T I h N' d d d não estão trabalhando, emquanto especial para S. Paulo. (O arre, os quaes oram recruta- seus Estados, tratando ai.i-
grap istas o e égrap o aclO"· i as ísciplinares do Governo,

d .

d II
as que têm á frente pessoal dos

.

JS en!r���e��g�!_ �2 a ernães. da, da _Rotitica nortista.

nal que, sem a adhesão dos [une- tanto mais que o sr. Muques T I h f' I
�
....1.t��.r.�,�����;IÇ:;;����;�.:s:"1�':ai'''t'�"''"'''4i>'O _"_""oo;u".,-_,,

e egrap os unccionarn rezu ar" R' 27 (G) E JIl"",-" -- -- - "��-""'A� _""""""':'L.-"

cionarios postaes, conseguiram vfr, dos Reis, ministro da Viaç.,c, � 10, - m carro es"

�..1\:! ��
assim mesmo depois de longa es- ôntem, respondendo a um pedido

mente.
pecial ligado ao nocturno paulista.:1l AC I I:)A I:) E �w

t ictori d d' ia d '- E' um aspecto curioso da gre" deverão chegar hoje a esta capital, 'f)1
�

pera, em par e VIC onosas suas e aoll rencia e uma comrmssao
ve, decorrente da attitude dos te" d -

.

_

_,
_

_ �
reivindicações, com o accréscimo a de grevistas, declarou que não «:e' 03 corpos dos malogrados aviado- ��,���_. __

�I(!�;
legraphistas negando adhesão ao 'FI' N '" A

seus vencimentos de uma gratifi- conhecia luuccionarios publicas res major onano unes e capião

�
s comemorações do Natal, nesta linda e encantado- ti

movimento dos seus collegas dos C
'

d F
'

� FI' I !I

cação insignificante e provisoria, grevistas, não admittindo essa hy- Correios. arneiro e anas, �l ra onanopo is, tiveram, neste ano, um cunho ver.:lad",ira- t�
que a ironia dos telegraphista ba- pothese e não outorgando perso-

�.� mente grandioso.
ij

ptizou com o nome de «Maria nalidade juridica á condição em
1.7 02 MALAS S. Paulo, 26 lG)-A estação �1 Sursum Corda! Todos os corações bem formados se �

Rosa.»
que os membros da commissão da Sorocabana foi transformada � elevara� aQs altos' �a�a a celebração da Natividade de Je" �)

E venceram tão somente p�la se faziam annunciar.» Rio, 27 (C) -O navio bra" em Clmara ardente do� infel�2es � sus Chnstõ, o Redentor da Humanidade. �
cohesão que demonstraram, unin- E' razoavel, ainda que discuti- sileiro «A:tnirante Jaceguay», aviadores Floriano Nunes e Car" �flJ A GAZETA teve o seu grande dia, rendendo ho- ��
d,Y5e e solidarizando-se de norte vel, a opinlão ministeriat; entre" chegado do norte do paiz, e n�iro de Faria. Ammhã os des" � menagem a Jesus, e, em nome Dele realizando o Natal dos W�
a sul do Paiz. tanto, não é equ:tiüiva em face d0i3 outros navios, estrangeiros, pój,), seguirão para o Rio. �� CPubre�, com o apoio Ja culta imprensa desta Capital, com @Depois disso, o governo nomeou da anterior gréve dos [degraphis- ;�ue hc>je entraram na Guanabara. "M '

t"_ d ri o auxlh� do Gc>v�rno do Estado, a t:00peração da gea.:- �
uma commissão mixta para a ela- tas. trouxeram, respectivamente, 432, e �ID os I!" resa, �(\�ledade f1or�anopolítana e a dedicação infatigavel de ��
boração das tabellas do pessoa!," 630 e 640 malas postaes, que barbaras" � gentIhsslmas senhonnhas. Tivemos a consolação interio-, nós ��
reajllStados os re3pectivos venci",' HESITAÇÃO serão depositadas em armazens � os da fi. Gazeta, ao colher e distribuir auxilios á pJ" �
m�ntos. ! do Caes do Porto.

�ti1 breza fammta desta terra. E a nossa consolacão foi maior rl�
A d d d 'R' 27 (G) O d'f" AI d' IN' Lvox, Polo!1ia, 2ô (G) - � d' h b d

'3 , ��
p6s emora o estu o, essa 10, .- - e' I ICIO em ISSO, pe o « eptuma» Os dclegéldos do «SeJ;m» da r..5 quan o" vI.mos �ue nen um po re os que vieram á redação �

C'Jm{nlssão conseguiu organizar ta-] da rua Primeiro de Março chegou e :.\lguns outros navios esperados �t!J des�e alar�o saIU sem o seu farnel. E nó� estavam05 apre" rl<j'
bellas, que mereceram a approva- a ser fran:jueado ao publico, ás devem chegar mais de oitocentas. Ukrania realizaram uma con-'� enslVOS, VIEl.mos estampados na fisionomia de cada um com- �!�
ção do director geral d,)s Correios primeiras horas da manhã. A's 8 Foi, preci_;o preparar um depo" fere:1cia na qual protestaram � ponente da grande massa humana qu� se 'premia na frente rcontra os «methodos barba-

ru� d

���
e Telegraphos, l\1mistro da Via- h0ras, porem, como os funcciona- sito.

Il" este vespertino, a �ncia e o receio que tudo acabasse an- !9
ção e presidente Getulio Vargas. rios não se tivessem apresentado O pessoal da Central do Brasil ros» que se utilizam as au- � tes que chegasse a sua vez. �
Entretanto, quando tudo indi- ao serviço, a Directoria Regional e do Caes do Porto será em" toridad::s dos Soviets para �

. �as não sei si foi a nossa previsão ou o milagre da t�h d d d d b Ih d purificarem o partido e . o � It 1 J 'f �
cava o triump o a pretenção os man ou cerrar as portas, permit- prega o nJs tra a os e recep-

governo dos elementos inde- �
mu lp Icação que esus repetIu, o ato é que tudo chegou �I

postaes"telegraphicos, surge opa" \ tindo ali somente o ingresso dos ção e c!istribuição das ditas ma"

sej'aveis, lembrando particu- 2� p�ra todos. E quando, aqui dentro, as nossas provisões ha" �_il
recer do ministro da Fazenda, sr.j as,ignantes das caixas postaes. las.

.? viam acabado, tambem lá fctra não hdviam m-lis pobres. t

Arthur Costa, alvitrandJ, evi" larmcnte O caso da execu-

ítl A idéa nasceu neste cantinho e hoje que a idéa dd SETE GR"'VISTAS MEDIADORA A çã() de vinte e oito chefes t f 'f' B' b'lh f7.�
dentemente so para espistar, que c.

� venceu e ruh ICOU, o IS I ata a{1oradecido, com a alma I'�ukrainos. Ficou decidido cha- 'ü Ih ���
deveria, ao invés, ser estudado o PRESOS IMPRENSA " ajoe ada, beija, em nome dos pobrezinhos so:::orridos, as ij

mar-se a attcnção da Liga i. b f �i\
reajustamento de túdo o funccio"

Rio, 27 (G)-No intuito de d N d U"
mãos �m azejas e g�nerosas das pes-sôas que ampararan e ��

lismo civil e militar. Rio, 27.-(G)-A p:)licia as ações, e que a l11ão '1 concretizaram a realIzação da idéa. ,.�
Não se conformando, os fUl1c" prendeu sete grevistas, carteiros assentar medidas a serem· adopta- das Republicas Socialistas � Deus pague a todos pelo bem que fizeram aos pobres! f�'

das em face da attitude que tO" dos SO'viets fazem parte pre- �I� "

��.
cionarios do tfl'áfego postal do Rio, dos Correio3, que fazem parte da

f �
II II I.

maram, os unccionarios postaes sentemcnte. r.. M I d d ,11.

São Paulo, Nictheroy e B�lIo I-b- commiS5ão d� agitação e propa- I r a.s ... ao a o essa nossa gratidão e da satisfação L-71

reso veram reunir"se hoje, ás I7"
.:!.

rizonte, e, ao que se diz, de Belem, ganda da gréve. horas, na séde da Associação M '! r.-
L
undo o �.��

que consiste em ver os outr03 felizes, sentimos uma dôr pro-

'I�",,��I.�.
Santos e Bahia, declararam-se em

B NJ" funda, golpeando-nos a alma cruelmenté: é que lemos no '

rasileira de Imprensa, tendo
C

gréve, interrompendo os serviços MANTENDO A ORDEM 'd d 'd d 'avl1ador r.�"
orreio do estado, na secção Vida Que Passa uma sé- r:..

convI a o o presl ente a enh" •
.

d bl ,�

do tráfego postal. Não os acom-

'd d I
Be i res �r.(i.

ne "e asfemias sacrílegas e infam:!s. escritas em máu por" l�;.1
da e e c asse dos jornalistasa"

�11

Panharam, desta VeZ e em reprc- Rio, 27.- (G)-A's ultimas

�� ttlgues e ,assacadas ao nome tres vezes santo de Jesus. Po-
comparecer á mesma reunião.

d I Iffi

salia, os seus collegas telegraphis- horas da tarde, appareceram no P d " em nos I,n_;u tar poque arrumas e cremos em Jesus, pouco 1..,1
d f d d ,arece ser. pensamento, os. � "

.

.1 d El f d I!

tas, ainda que sej'am bem a'.:jUl" e i icio o epartamento, á praça d d Lisboa 2'- (G) O a "�
se no,s a, por ,(! 90 rerem:>s tu o com satisfação. M,s fl,·�.

grevistas convI ar o presl ente
, ,,o, -

m -

� A "

�,

nho,�dos no reajustam,'!nto. 1,5 de Novembro, quatro, inves" da A.B.I. pala mediador da Jor aVladur Sarmento d': �� respeitem quele que se deixou matar por todos os homens. �
Ao contrario da anterior, nota- tlgadores da Ordem SOCial, os

t-' t Bei"es que havia s;do con \� Ameaçam"nos com uma sangrenta madrugada ou uma �.
se falta dê cohesão e articulação quaes estiveram por muito t.��po

q tes ao Jun o ao governo. de�nado a 7 anno's' de de- � tarde rubra, mas a nós que nos importa a vida, si confia- ��, -_-_::-_-_-_ -----------0
. Roupas, para homens e gredo relo Tribunal Militai � mos em Jesus, e a Ele per,tencemos. �cnanças 50 na CASA A especial foi transferido para � Lamentamos profundamente essa nota de3toante das

��t:.'l'�"
CAPITAL. esta capital em estado· gra- � sole�idades do Natal. Aí fica o n03SO protesto contra aque- ..vissimo a bordo do «Lima.»

I�
les Insultos soezes e aquelas blasfemias tôcpes." Não temos nada a vêr com a id�a que cada um ��Ferrabraz ameaça pr.o!essa; guarde 'a cada um para si; ma" não podemos ad- G�Ma is uma r mIt�r que, em nane de tais principias negativIstas, se in5ul" �,;,�

RIO 28 (G) T d
.

Jt te justamente Aquele que é prin.::ipio e fim de tud:>, O au- ,'jnaes co�mentam --:- d�sc:5rs�S j�r� esperança .�,�_I tor do Dia Bí1sta, saberá o que é negativismo, quando nem �_.�major Barata, interventor do Pará !' portuguê, sabe? r�destacando o seguinte trecho: Washington, 26 (G) - De- �, P�is ele néga pela ig�orancia até a própria gramatica! ��-"Não haverá tribunaes, áCCOr" c1aram as autoridades du ;.� Dlan�e d=ssas prot,�rvlas, reFe.imos a frase que já �dãos ou «o Diabo que carregue» Departamento do Estado que � escrevem:>s em outro artigo sobre () Na ia I: Entre os pri" ��que me faça entregar o que ainda é passivei concluir-se, ��I·
melros adoradores de Jesu:, ajJarec_e u,"'! bur�o, apewr dis- �;tanto sacrificio cust u.Juizes, Jus- antes do proximo dia l.i,dt.� so, atraV:z ,d: se:ulos e s,,-culQs, nao tem sido PO:.!CJS os ;�i,tiça, Leis, desembargadores, pro- Janeiro, o 1r "tado de reci- r asnos que o iem rnsultado.

00cessas, Constituição-Tudo para procidade commercial entre �, BIS B I L HO T A r�l
� �---..,.--O mim é potóca.1I 0$ Estado:Unidos e o Bra�il ��

__-� ��,
�---------�------�

- ' �"'JI'v-.z•.&.a.•a1l���"""".#j��!*1:'*-::a:!&Y��

Cur.tyba, 27 (G) - Quando
aqui chegaram, á noitinha de an

te-ôntem, os cad rv re S dos dois
aviadores victirnas do accidente
do «W aco 1 9» os medicas veri-

,,----»
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o mundo em sua casa
DEMONSTRAÇÕES SEM COMPROMISSOS

. COM
Jovita Gandra e Casa M iscellanea

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



--- - - ------

A Gf\Z'�TA -Fíorianopolls, 28-12-934

INDEPENDENTE
��edad ir � uete

Mhf'tinhn Ca!lad{) Jmlhw

I�OS meus

coU�gas ca

riocas

elas
Repartições

2

o TEMPOACCÃO
TA BRASaLEaRA

INTEGRALIS- Consultoria
de Relleza

Provincia deSta. Catharina
Minlsterio da Viação Hygiene e

(Departamento Provincial de Propaganda) Es thet ica

Ministerio dcl
Fazenda

Officios remettidos: Ao sr. de

legado Fiscal no Estado de San
ta Catharina. Afim de que pro
videncieis no sentido de ser satis
feita a exigencia a que se refere
o parecer de fls., remette o pro
cesso n. 68.354, deste anno, re

lativo à restituição de direítos
pretendida pela Estrada de Fer
ro Santa Catharina.

N. 170-Transmittindo a guia
numero 404, de 28 de novem

bro ultimo, extrahida em favor
do auxiliar technico de 1 a. classe
do Departamento Nacional de
Portos e Navegação, Paulo Bi
calho.
N. 172-Concedendo o cre

dito de réis 380$200, á conta

da dotação III-Divida Fluctuante.
Ao sr. inspector da Alfandega

de São Francisco:
N. 29-Afim de que provi

dencieis no sentido de ser cum

prido o despacho de fls., remette

o processo n' 75.640, deste anno,
originado do oHicio dessa Alfan
dega, n' 72, de 12 de novem·

bro ultimo, enviando copia au

thentica da decisão da Commis-

REDACTOFES DIVERSOS

Agentes-correspondentes em Licença concedida: Zury Se
quasi ,todas as localidades gui d[l. Cunha, trabalhador da
do b lado. Directona Regional de Santa

� 1") : I S!!?O raç� I
Catharina, ?O�S mezes, com dois

Não será devolvido o original, terços da duma, .para tratamento

P h/· I - de saude, a partir de 1 de no-
u 'crI(. o ou nao. .

O ·t .

etr arli vembro findo. (No. 65.375-34.)COW:Ci o expresso

go de collabllraçao, meS'71r soli
F dOfficio: A lnterventoría e ecitada, não implica etn respon

ral no Estado de Santa Catharisabíli1ade ou endõssc por parle
da Pcr}acciio. na-Declara que a cessão solici-

Assignatu ras tada não póde ser feita porque
se trata de apparelhagem archaica,

ANNO 44$000 difficil, senão, impossivel de ser

SEMESTRE 24$000 adaptada ás condições technicas
TrWVI.ESTt�E 12$000 exigidas na legislação vigente.
MEZ 4$000 (18.877-34.)

A cor respondencia, bem como

os valores relativos aos (lll»

nuncios e assignafaras devem
ser enviados ao Dircctor-Ge
rente Jairo Callad\i.

Co ixc Postal 37
r-��jrx"::I..:.��s�r���������

�Dc..- ARTE�� E r �
�-;� ..��

• � FH2Df1LTOR �
� JoAO M. BARBOSA �
tsr:��.���: .. ·· .. ��á: ����:�

Ao pisardes o chão da nossa

terra, gue seja o 'De fide o pri
meiro abraço dos musicos catha
rinenses, abraço muito aflectivo,
partido bem do fundo dos nossos

corações.
Um acaso vos traz aqui, onde

sois espetados, por gregos e troya
nos, CIJI11 verdadeira ansiedade.

Um mal enlendu, de somenos

importa.ici 1, OrH!,1l10U a vossa vi

sita, que com jubilo intenso rece

bemos. E' mesmo assir-:
«Deus escreue n dircit» por li

nhas tortas», lá diz a sabedoria

popular. Creiam, que si todas as

vezes que um mal entendIdo nos
são da Tarifa, relativa ao mez

Proporcionasse um prazer igual, de outubro ultimo.
nó, não queriamos nos entender
bem com ninguem.
A vossa vinda deve-se ao "CluLe
Doze de figostoll•

Não sabeis, cremos, o que si

gnifica no meio social de Santa
Catharina o Cluhe Doze. E' uma

traJicção; é a historia da nossa

vida social; é o registro da vida

elegante da nossa terra.

E' o ponto preferido do velho,
do moçc, da creança; é porta de
entrada da nossa sociedade de é

lite. Nesse ambiente selecto e dis- O Te Iephonetincto é que vos exhibireis em

Florianopolis. A propaganda sempre pro-
Q�c a vossa estadia aqui seja duz bons effeitos. Feita in

um tnumpho franc� e que duran-,
tclJiaentemente então os re

t: ella tudo vos seJa prazer e sa- sult�dos não s� fazem espehsfação. rar mormente quando se faz
�ào queremos encerrar estas récÍarme de uma utilidade

rab15c.adas sem faz:rmos um ap-
que por si só a dispensa,pelo Jt.5'0 ..

«Nem rodos vos po- mas que a falta de observa
derão OUVIr no Cluhe Do�e mas

ção das vantagens não en

to�os te_;� vontade d� .ouvll-os e,
careceu o valor. A Compa

aSSIm, pc:mmos ao: dlstmctos col-
nhia Telephonica Cathari

legas que proporcIOnem tal11�em ncnse acaba de publicar um
aos pquc:lln?�; .

uma opportumda� folheto, onde a moda yande nU'na .cx"nlçao em qualque" kee mostra a conveniencia
casa publrca». do telephone, E' um traba-

Os melhores brins de li- lho interessante e bem feito.
nhos para ternos elegantes Agr adecemos a offerta de

r.<íiZ.::l P A R A II O um exemplar.
��m ""'������������

�������������-.

�� Pedro Xavier e Senhora �A •
� participam o nascimen- �I'� to de sua filhinha

ft

� LÉA MAURA ft��

� j
� Florianopolis, 23 de De- �
� lembro de 1934. �
�""-=""",",,,,",,,""""""'''''''''1P'',,,",,,�,...J..__�..��....���������

II.P.4�V7'�A'�:;·;'I�J'0�'�o.�it��I����Af@����":'>..Jr... �,,"-��i! o���"'�� � Nl

I CONVENÇA-SE �
a que nos :eceptores PHILIP� são aproyeit�- �
�J déls tudas as Importantes conqUistas da SClenCla ��� do rad 0, razão porque recommendamo-los.

�
� AGENTES:-.. COSTA & Ca. �
� Ri T.\ CONSELHEIRO MAFRA 54 - Florianopolis �
�?��S�l��l�W1�������
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O INTEGRALISMO E O MINISTRO DA GUERRA
"No Brasil essa idéa de Integralismo começa a surgir e já re

presenta um ponto de vista doutrinaria. uma grande contribuição
para a mudança da nossa mentalidade, para a reorganização do
paiz e das instituições do Estado, cujos funccionamentos implicam

bô dmi d
.

bli I d Serviço da F. I., especia] parana oa a mmistração os negocIO, pu ICOS, na reso ução os proo A GAZETA.blemas que até agora 'vem desafiando os governantes. Realisada
aquella nova concepção politica, o Estado facultará aos governados a

bdA hygiene é companheirajustiça so to os os aspectos e a liberdade compativel com os interes-
d d inseparavel da esthetíca. Não pó-ses vitaes a socie ade. E' desse ponto de vista que deve ser enca-

ele haver belleza sem os cuidadosrada a questão do nacionalismo." o

"Naturalmente esta idéa se acha em conflito com as decla
rações da liberal-democracia e todas as outras manifestações de
fraqueza que teem sido implantadas no nosso meio em consequenc.a
da doutrina inspiradora da Constituição de 91, doutrina essa que
nos dá o contrario, isto é, em vez da consolidação e Iortalecimento
cada vez maior da integridade da Patria, o seu enfraquecimento PlO
gressivo, até divídil-a em pequenas pátrias."

"G esse espiriio sectarista deoe ser combatido e destruido
seja como [õr, pois elle é a causa principal e ej'[icienle dos erros

e aberrações veri/icádas nos quarenta annos de regime republicano."
(De uma entrevista do gal. Góes Monteiro a um

jornalista de Fortaleza.]
" II

NOTA-Os distinctos leitores
deste jornal pódem dirigir qual
quer pergunta sobre o tratamento

da pelle, couro cabelludo, cirur

gia esthetica e demais questões
Rio, 28 (G) - O summo sa- A Secretaria da Fazenda au- de embell�zamento ao medico es-

cerdote da Ordem My�tica do torizou os seguintes pagamentos: pecialista DR. PIRES, á Praça
Pensamento, Elyseu Santana, dan- Dyonisio Damiani-340$000; Floriano, 55- 6· andar - Rio,
do predicções a O GLOBO so- Dario N. de Oliveira 330$000; enviando endereço· para a respos
bre o que acontecerá em 1935, Amoldo Hermann-500$000; ta.

declaroU que no Brasil dominará Syriaco T. Atheriuns & Irmão -P-ar-a-o-N-a-ta-I-e-A-n-n-o-b-o-'ll-,-os
o socialismo. O H. Getulio Var- -6:404$500; Alfredo Bredow

votos de bôas festas e feliz entrada
gas continuará no poder. Por en- -48U$000; Carlos Hoepcke
quanto, as feministas nada farão. S. A.-I :493$200; José Ra
As ressacas serão brandas. To- mos Rosa- 1 :313$000; Em
davia, ha probabilidades de o preza Auto-Viação Catharinense
mar retomar graude parte da Ltda - 582$400; Arcangelo
terra occupadas pela ganancia do Bianchini 22:879$100; S. A.
homem. Casa Moelmann - 660$600;

Haverá muita chuva, que cau- Dyonio Damiani - 132$000;
sará inundações e prejuizos. As Eduardo Horn - 3 :204$000;
geadas estragarão as plantações do Keller & Cia.-28:846$700;
sul. Um delegado de policia será Theodoro Gründel---20:000$000
morto tragicamente, por exorbitar e Eduardo Santos-80$000.
do seu mandato. Ha indicios de
revolução e surprezas. Varios de
sastres· ferroviarios. Num E8tado
se dará forte choque d€ tJ"em .

"

"O INTEGRALISMO é a pedra que róla da montanha.
A dôr a produziu. A dôr a levará pelas perarnbeiras abaixo, ferindo
as outras pedras que a dôr fará rolar,

E' toda a dôr, todo o sollrim into, to.Ía a angustia da nossa

querida Patria que o alúde gigante Irás comsigo na violencia do seu

rolar e na violencia de seu fragor. E a dar, Integralistas, é inven
civel, porque foi com a Dôr e não com o Prazer que Christo nos

resgatou. Quando O pregaram na cruz e O julgaram vencido e

morto, ahi é gue Elle se tornou Vencedor e começou a vi ver a

Vida Immortal da Ressurreição.
lntegralistas l
Sofframos profundamente pelo Brasil, afim de podermos ven

cer definitivamente pelo BRASIL!
GUSTAVO BARROSO
"
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Fascismo?

o Centro Dramatico da
União Beneficiente e Recrea
tiva Operaria. levará á sce

na, amanhã, a linda peça
Dom Bosco.

Pelo enredo da peça, pe
los scenarios, guarda-roupa
e musicas, como pelos conhe
cidos amadores, que toma
rão parte, o espetaculo pro
mette deixar a melhor das
impressões.

Os ingressos poderão ser

adquiridos na portaria da
--------- União Oporaria, á rua Pedro

Soares, e custam 1 $OJO.
SE QUERES AKPAR DE

AUTO commodamente e com

RIO, 27 (G)-Ascendeu a segurança chama o

I 5.245 telegramm�s exptdid�s Ford V8-200pelo telegrapho naCIOnal, no dIa
Ph 1212de natal, num total de 272,706 one.

palavras.
-

E NADA MAlSJ

Dr,. Pires
(Com pratica dos hospitaes de

Berlim, Paris e Vienna).

São as seguintes as previsõ-,
da Estação M.�teorologica desta
Capital, par a o periodo das 24
horas de hoje:
TEMPO :-Perturbado com

chuvas.
TEMPERATURA: - Em

declínio
VENTOS: - De Sul a léste

frescos.
As temperaturas extremas d,�

hoje, foram: máxima 21.4, e mi
nima I 7,7 registradas, respecti.
vamente às 21,00 e 8,00 horas.

c
ln

-Na Argentina, e bem forte. Ha varias aggremiações,
sendo a principal a «Legião Cívica'. Esta tem um chefe militar,
o general do Exercito Fasola Castano, e um chefe civil, o Dr. Floro
Lavalle. Compõem a «Legião Cívica», innumeros officiaes do
Exercito e Marinha, estudantes e camponezes, mocidade das escolas
e pequenos propríetarios. Diversos deputados e senadores têm osten

siva sympathia pelo movimento.
«Os Íegionarios» argentmos usam camisa

casquette, bandas de couro que se entrecruzam no

polainas. Desfilam armados de «casse têie» e têm

para casos de urgencias.
A «Legião Civica» tem tido varios encontros sangrentos

com elementos communistas. Nas de�files, paradas e concentracções,
é fatal a tentativa de disturbio provocada pelos bolshevistas. O cas

tigo, porem, é immediato e efftcaz. A brigada de assalto entra em

acção fulminlnte e os vermelhos recuam, to�ados a pau e a murro.
" "

u

MUNICIPIOS

cinzento escuro,

peito, botas e

pistola no cinto

PELOS

hygienicos, pois graças a elles, as

mulheres de nossa épocha apre
sentam mais mocidade que suas

mães ou avós, quando da mesma

edade ...Como, antigamente, eram
pouco conhecidos. não só os cui
dados hygienicos da belleza, como
os exercicios methodicos, plasti
cos, essa relativa falta de conhe
cimentos scientificos, ao lado da
necessidade que todos têm hoje
de apresentar o corpo bem feito,
foi uma das principaes causas pa
ra que se desenvolvessem verda
deiras regras de hygiene estheti
ca. A educação physica é uma
1 •

ucssas regras e muito concorre pa-
ra que a velhice e a fealdade ca

da vez mais se retardem.
Um corpo elegante, plastico,

necessita de exercicio para que
os musculos possam salientar-se,
dando ao conjuncto o bello tão

desejado, com as linhas I anatorni
cas bem visiveis e delimitadas.
A gymnastica deve ser feita tan
to para o corpo como tambem
para o rosto, sabido que o exerci
cio methodico, moderado e diario
é um optimo meio para quem de
sejar possuir um organismo bello
e sadio.

Conservar a belleza é um de
ver e não um capricho. Tratar
diariamente da esth etica é uma

noção de asseio e quem não qui
zer cuidar do asseio do corpo e

do rosto, pratica uma falta ele
mentar de hygiene.

Actualmente, ninguem de bom
5enso, põe em duvida os benefi·
cos re3ultados que a esthetica
trouxe á humanidade. Antigamen
t€ só os ricos pensavam na belle
za, mas agora tal não se verifica.
Muitas profissões requerem physio
nomias jovens, alegres, inacc:::ssi
veis, portanto, ás pestôas feias.
Por esses dados, vemos, mais uma

vez, que a belleza não é uma

questão de vaidade e sim de ab
soluta necessidade.

Os defeitos eme se localizam
na pelle, no couro cabelludo, as

deformidades physicas, inclusive
ainda, as que provêm da acção
do tempo, como as rugas, são ca

sos onde se faz mistér, uma inter

venção esthetica.

E
D
C

CURITYBANOS
DandJ cumprimento 00 programma de acção, a Chefía de

Lages, acompanhada de um grande numero de camisa�·verd�s ser

ranos, d:rigiu-se a Curitybanos, no dia 16 proximo passada, instai
lando o nucleo na séde do municipio. Grande foi o euthusiasmo,
registrando-se, na occasião, 29 inscripções.

O triumvirato ficou aS3im constituido dos companheiros
Walter Cavalcanti (chefe), Luiz Raffaeli e Antonio Lemos de Faria.

O Chefe Provincial foi representadu na solemnidade pelo
companheiro capitão do Exercito Culos G011�S, da ch�fía munici
pal de Jaraguá.

de anno novo, já não obedecem
a luelle systema antiquado e serem

formulados elll cartões. Hoje é
feito pelo telephone ou por pho. 0-
gramma: E' mais chic, mais prati
co, social e moderno!

Bôas festas

Desportos
Redactor Sportivo

Cypriano José

o ADVERSARIO DE
CARNERA S

S
S. Paulo, 27.-(A Gazefa)

Finalmente, foi escolhido o ado
versario de Primo Carnera, para
o proximo dia 6 de Janeiro. E'
elle o possante pugilista Eduardo
Primo, brasileiro, que celebrizou
em diversos encontros sensacio
naes.

Como se vê a lucta será entre

«Primos» da Italia e do Pusil.

s
.3

MISTURt\

Rio, 27.- (A Gazeta)-Oõ
jogadores de S, Paulo e do Rio
abandonam os seus clubes á pro
cura de outros.

O FLA-FU X S. PAULO

Prophecias Ordens de
para 1935.... pagamentosI

.

Rio, 27.-(A Gazeta)-O
Fia x Flu jogará, no Rio, co.n o

S. Paulo F. Club, em revanche,
domingo prOXImo.

REMO

Rio, 27.-(G)- A C. B. D.,
tem dado todos os paSS)5 para a

realização do Campeonato Sul
Americano do Remo e n Abril
ou Maio do anuo vindouro.

Luvas as maiores novida
des recebeu a

CASA PARAIZO

PACIFICANDO

Rio, 27.-0 accordo para a

pacificação do desporto nacional
vai bem adiantado.

Presume-se que serão vencedo
res os pontos capitais propostos
pela C. B. D., o que faz accre

ditar diante da intervenção da
Liga de Espo:tes da Marinha.

EXCURSÃO DO SELEC
CIONADO

Rio, 27.-Dentro de poucos
dias, segundo affírmou o dr. Luiz
Aranha, se á marcada a partida
do seleccionado da C. B. D.,
que irá ;í. Porto Alegre, afim de
disputar varias partidas.

Dom Bosco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A GAZETA

DIVEf(SOS

3

Cornmerclo, lndus- Onde
trla e Agricultura necessidade-

-

o

�Vi3ões
desta

as 24

corn

Preços correntes na praça de
F'lorianopolls

Arroz em casca sacco

Farinha Barreiros sacco

Farinha commum sacco

Farinha de milho sacco

sacca

léste FARINHA DE TRIGO
Cruzeiro 44 kilos 35$500
Surpreza 44 kilos 35$500
Cuzeiro 5 e 2 kilos 4$500
Indiana 28$000

Café em côco
Ervilha kilo
Banha kilo

�s d,�
e mi
pecti,
as. ASSUCAR

Assucar grosso arroba
Polvilho sacco

68$000 Carne de porco kilo

68$000 Toucinho kilo

55$000 Cêra kilo

62$000 Mél de abelhas lata

48$000 Nozes lcilo
o

osé

Extra
Diamante
Christal
Moido
Terceira

SAL DE CABO FRIO COUROS
Limpos pesados kilo

9$000 Refugos pesados kilo
7$500 Limpos leves kilo

8$000 Limpos refugos kilo

20$000 I Cedanho kilo

PELES
SAL DE MOSSORO' Gatos do matto uma

Sacco de 60 kilos 9$500 Lontras média uma

3acco de 45 kilos 7$500 Graxaim do matto uma

Moido de 45 kilos 9$000 Graxaim do campo uma

Citetos médios uma

Porco do matto uma

Largatos grandes uma
Veados mateiros kilo

)-
ad-

Sacco de 60 kilos
Sacco de 45 kilos
Moido de 45 kilos
Encapados 2 kilos

SABÃO jOiNVILLE
Caixas pequenas 4$000
Caixas grandes 5$000

ntre

rsi],

03
Rio
pro-

a

ai

0-

os

e

a

12$000 ARROZ
13$000 (Por Sacco de 60 kilos)
9$000 Agulha Especial 52$000
14$000 Agulha Bom 49$000
25$000 ]aponez Especial 42$000
$200 ]aponez Bom 38$000

1 $700 Bica Corrida 34$000
6$000
15$000
1$500
1$300
5$000
18$000
$100

MERCADO fROUx O

MERCADO ESTAVEL1$800'
1$200
1$000
1$000
2$000

4$000
30$000
3$000
4$500
4$000
4$000
3$000
8$000

CAMBIO

XARQUE
(por kilo)

Mantas Gerdas
Patos e Manta
Sortida regular

MERCADO

1$900
1$700
1$600

FIRME

DIVERSOS

(por 'eilo)
Cêra
Cebo

5$500
1$500
1$.'í00
1$500

Carne de porco
Toucinho

90 dIv á vista
58$563 58$963

$785
4$790
1$020
$530

11$870
1$620
3$830
2$780
3$4�0
6$2(0
8$065

Mercado de Floriallopolls Feijão (saccos)
Feijão preto sacco 15$000 Arroz ( » )
Feijão branco sacco 20$000 Farinha ( » )
Feijão vermelho sacco 15$000 Banha (caixas)
Milho sacco I 3 $000 Milho (saccos)
Batata sacco I 0$000 Xargue (fardos)
Amendoim sacco 10$000z

a

.,
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o boato é uma NACIONAlIZA�DO.:_:_:
Na Pasta da F.rl11"'lCR(l foi

baixado, o seguinte dec;cto:
«Concedendo o auxilio de

réis 1 7 I :000$000 ao E�bJo
de Santa Catharina, para o ser

viço de nacionalização do ensino,
no segundo semestre deste anno.»

.....

I
u

AVISO

Arroz sacco 44$000 MADEIRA DE LEI - PRI-
Kerozene caixa 35$000 MEIRA QUALIDADE PraçasGazolina caixa 55$000 Taboas de lei est. (3x23) duzia SI LondresVélas de cebo caixa 16000· 38$000 P'co d P 'd

'

58$000
« ans

co a yrarm e caixa Taboas lei largo 3x31 dz. 54$000, « HamburgoCebolas caixa 44$300 Pernas de serra lei dz. 28�000 « ItaliaVélas stearina caixas 35$000 FA d 'h 1 4r;1}OOO'o�ro e. pmOlP>} PortugalZéa Mays Fischer caixa 30$000 Taboas éle qualidade 2x23 dz.
« Nova YorkCôco sacco 50$000 16$000 « HespanhaFarello sacco 6$500 Sarrafos de lei 1 x5 a dz. 6$000 « SuissaFarellinho sacco 6$500

R-:lgicaFarinha de milho Mariali'1a caixa Mercado dD Rio
«

« B, Ayr�s24$000
FEIJAO « UruguayVélas de cêra kilo 7$100

-

�

(P d 60 k 'Z) «HollandaGrampos P: cêra kilo i $400 ar sacco e 1 os

Cimento Mauá sacco 11 $500 I Preto novo 13$000 .........,,�·""'�_���w�_'!:JK�

PhosphorosPinheirolata210$OOO Branco especial 25$000 CURSO PREPARATORIO
Arame farpado n. 12 rôlo 25$500 Vermelho 20$000
Arame farpado n. 13 rôlo 35$000 Mulatinho 23$000

MERCADO FROUXO
Exame de admissão ao Ç}ymnasio
As aulas terão inicio a 1 5 do

VINHO DO RIO GRANDE FARINHA DE MANDIOCA corrente. Informações à rua Felip-
Em qui�tos 110$000 (Por sacco de 50 kilos) pe Schmidt n. 119 com o Prof.
Em declmos 55$000 F' ,

11 $000 Xavier.
00

ma com po O b dCafé em grãó arroba 20$ O G r 10$500 I
ezem ro e 1934.rossa sem poVassouras 5 fios dz. 22$000 MERCADO CALMo

Vassouras 3 fios dz. 20$000 �

Xarque coxões arroba 30$000 MOVIMENTO DE CEREAES NO RIO DE JANEIRQ
X id b 27$000 5TO('K em 19-11 E,:traàa5� 5ahiàmiarque sorti os arro a

11 a 24-11

A proprictaria da Cha
pelaria Chie, estabeleci
da a Praça 15 de No-
vembro n. 11, avisa á missiva, mas nada de positivo BETHLEM, (Palestina,) 25

sua amavel e distincta conseguiu obter. (G) - Iniciaram-se pela madruga-
f Apezar da informação ter par- da as tradicionaes cerimonias dareguezia C ao publico t'd' di d f Natividade. Através da" ruas daem geral, que acaba de

I· o In irectamente, e ante of- �

d ficial, as circumstancias fazem antiga cidade, cheias éle pittores-regressar e sua viagem
I dR d rnittir a hypothese de que tu- ca animação, desfilou esta manhã105.878 1.917 4.618 ao ia de janeiro, onde

108.280 22.812 24.380 adquiriu 0S ultimas mo-
do não passa de um mero boa- a secular procissão que conduz 05

delas em chapéus para
to» .,. peregrinos á Igreja da Natividade,27,395 2.293 13.475

senhoras, senhoritas e
onde esperarão a cerimonia da22.511 1.406 6.321

meninas, de accordo com Perto de meia noite. Junto ás paredes ex-25.496
ternas ao templo veem-se muitos13.5QO a presente estação, e as

Santo monjes em oracã N ltid,ultimas novidades em flo- S :)'ao. a mu I ,10

Faltam as sahidas dos depositas particulares. encontram-se fieis vindos de todos
--------------------- res, fitas e quaesquer en-

�;:;;���� �����= A d íeites para o mesmos, mataram uma onça
os pontos da Palestina.

�e�oe... �)tÕi ���.� rrea as as A' noiteos peregrinos partirão�� �,"< bande i ras proprios para a estação, T I f' d
"

. �
esperando de sua ama- S. PAULO, 27 (C) _ Um para e goaz a irn e visitar o� Festas de Natal e Anno � nacionaes vel freguezia a mesma pescador encontrou e matou, no

ponto donde segundo a lenda,os

I: 80m ! m SARREBRUCK, 27 (C) _ preferericia de sempre. ultimo sabbado, nas proximida- pastores viram a estrella milagrosil.
� ,s'. I

des do Cuarujá, em Santos, uma '

:: i � A população local respeitou a or- Fpolís., 26-11 -934. ! onça parda medindo mts, J ,80. � melh?r sortlmen!o de
� O proprietario do Café e Restaurant ES- � dem que prohibe, sejam arvora- C7\ CD CD

I
C artigos pai a homens so na� • uomingas 1\, • ...uiüggmann ausou s,urpresa o apparecim,ento casa A CAPITAL.

.

:; TRELLA, avisa á sua distincta freguezia e ao

e
das publicamente bandeiras na- de tal fera no local, que e fre-

�.;Yll� público em geral, que como costuma fazer todos
m

cionaes.

qu_e_n_ta_d_iss_im_o_:._po_r_v_e_ra_n_is_ta_s.:__ I Cartazes do d I"a� os anl1OS, terá á venda excellentes e saborosos e Já foram retirados os pavilhões
! assados, como sejam, leitões, perús, gallinhas e

1'1
içados em grande numero, em

I frangôs, tudo por preços razoaveis e ao alcance signal de protesto contra a me- V EN�E-SE un�a �onfortavel casa, sita na rua prin- CINE CENTRAL _ Noite

I de todos. dida tomada pelo governo do clpal do dlstncto <00ão Pessôa}}, com fundos
Ch v, h "A' b para o mar. de Nupcias, às 8 horas.Bebidas finíssimas: ampagne, 111 os terntorlO. s propnas andeiras

I, branco e tinto, francez, allemão, portuguez, chileno, III
que fluctuavam sobre as minas

.

TRATAR NESTA REDACÇÃO CINE ROYAL - O Bamba
italiano e Liz dos melhores fabricantes da Europa,

I
i domíniaes francezas' foram tam- da Zona, ás 7 horas.

I, Grande e variado sortimento de vinhos bem arreadas. A provid�ncia não
nacionaes fabricado com esmero. se applica, entretanto, nos edifi- CINE ODEON - Prisio-

Conservas, queijos, presuntos, mortadella, G cios que servem de séde ao go- R I
neiros. e Ave do Paraizo, ás

salames, tudo vendido por preços baratissimos. G vemo local, nem ás tropas inter- e Ia r ia 7 horas.
Acceita-se encommendas com antecedencia. G nacionaes de policia que, salvo os CINE IMPNão deixe de visitar o Café e Restaurant I hollandezes, arvoram as côres na- Argen tilna

ERIAL - Mari-
dos Rivaes, ás 7,30 horas.ESTRELLA.-Praça 15 de Novembro n. 24, clOnaes.

Telephone-l.420 ! ---------
P I T P't G �au O • OSI O � r-"',IAN,O Vende-

• cD se um plano Wmckelmann novo
���� '" m-�*��� , .

••.,G�� - fi ���'?i!il!j"� Informar-se nesta redacção.

Visados o gal. Góes, o alm.
Protõgenes e o cap. Felinto Na véspeMuller.s-Um "cornplot", ar-
ranjado para divertir o pOVO ra do Natal

--,� '.

«Rio� 27 �G)-O I?iariolsériame,nte a Me�opole,. ��riflan-I Morte tráglca de um
da Noite publica o segumte: do muita gente boa a vigilia bem operarloBANI-IA «A ultima semana esteve pre- incornmodas e torturantes. -

(Por caixas de 60 kilos) nhe de boatos. Circularam as Em todos os dias da semana CURITYBA, 27 (C)-
Em latas de 20 b!os 115$000 noticias mais tenebrosas e alar- finda, o largo portão da Policia Ontem, pela manhã, com o in-
Em latas de 5 ki'os 118$000 I mantes. Central esteve trancado e os sol- tuito de proceder a urna vistoria
Em latas de 2 ki�os 124$000 dados que faziam sentinela ha- no pess.mo material d 1. Com;,a

viam recebido ordens terminan- nhia Forç.a e Luz, o O-):;:-"l,jo Ri
tes para só permittir o ingresso dolpho Fiiz;bvvoki, s�r�indo-se de
de policiaes ou pessôas rigorosa- uma escada, subiu ao poste
mente identificadas. existente no local referido, em

Ao mesmo tempo que taes companhia de um seu cama

providencias eram adoptadas, cor- rada de turma,
ria com mais insistencia, pela Como um testemunho do zelo
cidade, que ia explodir um da Companhia, o poste, cuja
eomplot revolucionaria. Iuncção é a de sustentar os lios,

Agora se diz que esse movi- estava de pé, ao contrario, susten

menta, fracassado ainda no nas- tado pelos fios quer dizer, com a

cedouro, visava sobretudo os mi- sua base completamente podre.
nistros da Guerra e da Marinha Des&� modo, não resistindo ao '

e o chefe de policia. peso dos operarios que o haviam
Foi mesmo apprehendida uma escalado, o poste tombou ao solo,

carta em que o missivista dizia arrastando comsigo os dois inleli
francamente que, victorioso o zes, O electricista teve morte

eomplot, as citadas autoridades horrivel, esmagado pelo pes':> do
s-riam irnmediatamente sacrifica- poste, o outro conseguiu escapar
das. com vida, tendo sido accornettido

A Ordem Politica e Social' A reportagem do Diario da de violenta crise:d� nervos, á vista
esteve em intensa actividade. . Noite procurou apurar a ver- do confrangedor destino do seu

A propria polícia se encarre- dade quanto á apprehensão da irmão de luctas.
gou de autorizar a procedencia Agora, a nota pungentissima do
dos canards que inquietaram caso:

Dentre outros objectos encon

trados nos bolsos do paletot que
usava o operaria Flizikowsb, roi
achado um cartão destinado aos

seus filhinhos o qual dava direito
aos mesmos de receberem brin
quedos de Natal distribuidos aos

pobres do Tio Paulo, na Praça
Tiradentes.

Onde nasceu
Jesus

I,

QUEM AHOU?COMPRA-SE PELLES CRUAS DE CRACHAIM
GATO DO MATTO ETC.

'

Curte-se, Lava-se e Reforma-se pelles para agasalho
�Rua Geronymo COllhG :iiIi-

Pede-se enca[ecidamente a

pessôa que achou um mólho di!
chaves o obsequio de entrega!;'
nesta redaC�ãQ.

. " ...... �. ... .... '
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Florianopolis, Sexta-feira 28 de Dezembro de 1934AZETA
voz DO Ultimas Noticias

São simplesmente alarmantes os

c )rn que a reputada Casa Trels Irmãos resolveu
corl�esponder o favor público, que jamais
faltou.

Confro'ntem so': toile de soie finissima...
5$500 o metro; sêda listada para camisas, de
6$800 a S$ o Metro; Meias comp/letaMente de
seda natural que se vendia a 12$, a 7$000.

LOUCURA

preços,

lhe

UMA VERDADEIRA ,
..

Médicos á
cabeceira

Tiro de
Guerra n. 40

fJ\mi julgado O gal. Fláres
improce- é do fu'ieból

,Ienle ::Rio, 27 (G) - A Assem
bléia Geral do Vasco da
Gama, acaba de conceder o

titulo de benernerito ao gal.
Flôres da Cunha, Interventor
no Rio Grande do Sul.

MAN

A' rua Felippe Schmidt, 57,
falleceu hoje o jovem Alvaro Al
mendros, tendo se eHectuado o

seu enterramento ás 1 5 horas, no

Cemitério Público.
-No Córrego Grande, lalle

ceu o sr. José Manoel de Mello.
-Em Itacoroby, morreu hoje

o sr. Juvenal Dias.

Realízou-se ante -antem,
conforme havia sido convo- Emrecente accordão n. 5.225,

cada, a sessão de Assem- o Conselho de Contribuinte a quem

blé i Geral para a eleição da foi presente, em gráo de recurso,

nova Directoria que terá de o processo contra a Companhia
gerir os destinos do Tiro 40, Paul, estabelecida em Ítajahy, com

durante o anno de 1935. escriptorio de exportação, torna.r:

Com a presnnça de cres- do c�nhecim�nto do au!o lavrado

cido numero de sacias atira- em I J de maio de 193-" no qual
dores e de di versos saci os 'foi a dita Companhia autuada pelo
contribuintes, procedeu-se á facto de terem o� autuantes. en
eleição, apurando-se, alem contrado .no archivo d:ssa firma

de diversos nomes que tarn- 129 copias de conhecimentos �l:!
bem foram su.ffragados para transportes, sem data, sem assrg

os diíferentes . cargos, com natura e sem sellos,. todos em!t�l-
Rio 28 (G) - Ao chegar menor numero de votos, o do: pela Companhia C:')mmcrclO

ôntern de Bello Horizonte o seguinte resultado: � Navegaç�o, de p�epnedade da

interventor Benedicto VaIla- Para presidente: Tte. Her- fuma. Pereira Carneiro & Co�
dares foi assediado pela re- cilio Xavier dos Reis;1 vi- panhia Ltda. Entendendo assim

portagem negando-se todavia ce-presidente: Arony Nati�i- os autuantes que taes papeis es

a prestar declarações repe- dade da Costa; secretario: tavam sujeitos ao sello fixo do n.

tindo a velha chapa que vi- Henrique Moritz Junior; the- 3, do paragrapho 30 da Tabella

nha tratar de assnrnptos so- soureiro: Ivan Vignes; S, �nnexo ao Decreto �.
bre a administração mineira Conselho Fiscal: Edgard 17.)38, de 1926 apphcaram .a
e visitar o sr. Getulio Var- Panock; [ayrnc Neves; Thea- mul�a de. 6.500$00, ale.n da obri

gas por motivo das festas... doro Miroscki. gaçao a:nd�, da autoada r�colher
Os commentarios politcos Supplentes: Helio Blurn; Ivo o sello. devido, com .revalIdação.

porem dão grande significa- Montenegro; Oswaldo Scharf. Dev��amento examinado o pro-

ção á viazem ligando-a mas- .

cesso, Ja bastante volumoso, o

o
.... Perfumarias extranzeiras E

.

C Ih I
mo á da general Flores da b �regIO .

onse o reso �eu que-
e nacionaes, por preços ba-.' I r d t dCunha e a dos interventores ; «Slmp

e lmp é'SSOS es ma os
..

aos Minha amada não me escreve

de São Paulo, Pernambuco barat����s PARAIZO I contractos de transpor!e mantirno Jà hquei num triste anseio!
e Bahia que esta-o sendo (comtracto de addhesao), sem as- M di G ' ,

,.) .

d -
. as me IZ o ama e a greve

esperados, para uma impor- Instituto de srgnature, sem ata, na? consti- Que te deixa sem ... correio.
tante reunião, dentro de pou- tue� «via» de co.n?eClmento, e

cos dias Aposenta.. assim não estão SU]eJt03 ao sello
.

fixo d� I $000 de que trata o n.

doriase Pen- 3, do paragrapho terceiro da Ta
bella B, do R�gulamento que bai
xou com o Decreto n. 17.538,
de.> E por tanto, accordaram,
por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso'para julgar DL' El' I.

d
ona er eitora

Improce ente o auto de mnlta. A -

b__.�.
. .... pezar que multo sa e

Sedas, e outras novidades para I Não diz agora .ahnal,
verão, apresenta por preços nunca A Victoria a quem que cabe
vistos, a CASA _ ROMANOS.
-e rua C. Mafra, 26.

ATAL
f f f f
II

. Num catholico jornal,
Solta a seguinte besteira,
Quai saltimbanco de feira,
Um idiota original:
-Besta é o dia de Natal!
Esse conceito tão feio,
De homem normal eu não creio
Partisse tal desafôro;
Pois gritam todos em côro:
Q escriptor mordeu o freio!

Não comprem carteiras, luvas,
meias, sombrinhas, sem primeira
mente examinar o novo sortimento
recebido pela CASA .

ROMA
NOS, á rua C. Mafra 26'

SlIppraimin
doecreando

Faz annos hoje a senhorinha
Maria Nog !(;':ira' Ramos, dilecta
filha do sr. dr. Adalberto Ramos,
Juiz Federal neste Estado.

Chegam uns...

Acha-se nesta Capital, o sr.

Frederico Gassenferdt, tabellião
em Joinv,!le.

O Govei·no do Estado, por
acto de ôntem, supprimiu a Col
Íecroria de Rodeio e creou uma em

lndayal, m séd e do districto de
Arcurra.

28-12-934

ALTINO OLIVEIRA

C}lala�
RIO, 28 (G)-Procedente da

Parahyba, chegou esta manhã, o

ex-ministro José Americo .

Para Laguna seguiram pelo
Max:

Fe -t(',d hoje o seu anui versario Cap. R o meu Delayte, Tte.
natalicic o n�3so e"titll'l?o. conter- Timotheo B. Moreira, João Fer
raneo 'f. Aitmo de Oliveira, lhe- reira Natalia Ferreira Francisl:a
sou.ei.o da C> npanhia Telepho- Maria Anna Fiorava�te e sobri
mce Catharinense e apreciado co 1-

I nha Francisca de Oliveira Maria
1, d d d"

, ,

auora or este l'lrw. Oliveira, Iracy Góes, Orlandino
A Gazeta f licita o allectuosa- Rodrigues, João Collaço, Manoel

mente. Coelho, Antonio Eisel, Antonio
Simão, Maria Schieffer, Jeão Ber-

Transcorr(! hoje a data anm- nardes e Reynaldo Antonio.
versaria do nosso conterraneo sr.

Frederico Diniz, official do The
souro Naciona], que se acha de

sempen'iaado as íuncções de se

cretari-s do 2' Conselho de Con
tribuint-«, na Capital da Repu
blica.

fi gréve dos Correios

Exonerações
sões

Mas si o Correio grevou
A cousa é dura massada
E' qual bomba que estourou

Produzindo... estilhaçada ...

Outros partem ...

De Porto Alegre, no ltaberá, Por resoluções da [nterventoria
chegaram os seguintes passageiros: Federal, foram exonerados: Seze'"

Autino Vieira, Anna Vieira, fredo da Silva Cardoso, de dele

Ney Vieira, Argemiro Guimarães, gado de policia de Orleans; a pe
Arcenio Pessea Lins; José Souza, dido, Alzira Canabarro, de aju-

I Francisca A. Senna e Lino L. da.nte da Eserivania .d� Crime,
Senna. JUIZ e Execuções Cnmlllaes de

I Porto União; capitão Antonio La-
ra Ribas, de delegado de polir.ia
de Tubarão e Oscar Brener, de
membro do Conselho Consultivo
de Timbó.

Fallecimento Nupcias passadistas

-a menina Maria, filha do
saudoso conterraneo José Rodri

gues Fernandes;
-o sr. Luiz Marcelino Vieira,

funccio'1ario estadual;
- o sr. Waldemar Silva, func

cionario postal-telegraphico de S.
Francisco. �omeações

o sr. Sebastião de Carvalho
Costa, secretario geral da Asso

ciação dos Empregados no Com
mercio de Florianopolis, recebeu
o seguinte telegramma:

«Rio, 24 - Tenho o prazer
de informar que, o regulamento
do decreto que creou o Instituto
de Aposentadorias e Pensões dos
Commerciarios, será levada á con

sideração do Presidente da Repú
blica, no primeiro despacho do
Mini�tro qo Trabalho.

Saudações Cordi1il.es (a) Arthur
de SOUZ;J Costa, Ministro da Fa

zenda.

Quem venceu o pleito.

. Fazem atutos hoje:

Foram nomeados, por actos da
Interventoria Federal, tenente Ruy
Stochler de Souza, delegado es- Te Iephone
pecial de Lages: MaQ,Qe! José Ma-

. .

chado, membro do Hospita� ge FranCISco Nappl tem o

Caridade de Laguna; Julio de Oli-, p�<f.��r de' comm.unicar a sua

veira Pinto, lo. supplente do Juil' QIStll1ct" fregue!;!'!. e ao com

de Direito de Cr�zeiro e AntonÍo mercio em g�ral? q4e i-1-çaba
André Jans50u, supplente do juiz de installar em seu escri�to"
districtal de «Três Barras», Ca- rio um telephone autqmatIco,
Roinhas. que tomou o n. 1267.

Dona Lei é mesmo assim
Da terra quente do samba:
Agrada a você e a... mim
p'ra brincar de corda ... bamba!

A bordo do llaberá segUiram
para o Norte:

M:gud Anastacio e sra., Ni
colau Anastacio, dr. Rubens Sa
lomé Peu·in, Arthur de Aquino,
Sophia Pischbieler, srita. Cecilia
Von S'rhLh, Irene Koeling, Har
turg Ris..:hbieter e Adolpho Ris
<:hbieter ..

Em sua residencia no .Largo
Benjamin Constant, falleceu hoje
o nosso estimado conteuaneo sr.

João Cypriano de Souza, genitor
do sr. Acelon Souza, conc�itua
dissimo commerciante e de d. Bea
triz de Souza Britto, diligente di
rectora do grupo escolar Silveira
de Souza.
Cavalheiro distincto, desfructan

do um largo circulo de amizades
o seu fallecimento causou profun·
da consternação no nosso l'leio
social.
A Gazeta apresenta suas con�

dolencias.

Paris, 26 (G)-Annuncia-se
para janeiro pi�ximo o casamento

da princeza. Beatriz, da Hespdnha,
com o pnnclpe Alexandre, da
Polonia.

Com
Dona

a Cidade de
Bishilhota.

Capaz de agi r im
mediatamente

Washington, 27 (G)-O mi
nisterio da Guerra resolveu orga
nizar uma força aérea com cerca

dI' 900 aviõs sob as ordens di
rectqs dQ çhefe do Estado Maior
general e capaz de entrar em

.

acção immediatamente,

Mas choveu pedra em Timbó)
Isso é canja; nem discuta
Ohl Bisbilhota, ouro em pó
E' que seria batuta I

Talvez nio seja p'ra já
(E va€ ser um desconsôlo)
Mas do geito que isso está
Vae mesmo chover tijelo ...

Sarapllo
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